4
elhelyezni vagy elhagyri nem szabad. KöZ- \'agy nragánterületetÍbká]iár'al(emberi ürü1ékkel).
szennyezni tilo s !
krrt'vaürüléÍ<kel
{s) A kutya tulajdonosaköteies kutyája után.azürüléketeltakarítani. (ó) Közúton történt állat elhullását - ha annak tula.|donosaismeretlen a polgárrnesterilrivatalnál
azonnal be kell i elenteni.

e.s

Válialkozói tevékenysége|átásához. magángazclálkodáshoz szükséges gépek, járművek
tárolása közterületen tilos !
(2) Alkalmi jelleggel, engedéllyeligénybevett közterület ésa:zazt korülvevő 10 méteresterüIetsáv
tisztántartásaaZ alkalmi használó kötelessége.Az arusításból keletkező huliadék gyűjtésére
koltségenelszállítani.
kell kihelyezni, ésazÍ"sa1Ín
zárhatő edén}'t
(1)

10.$
hólé a járdárane
(L) Az épülettulajdonosagondoskodik anól, bogy az épület tetőzetéró!az esővíz'^
jusson.
(2) A településterületénlóvő é1ővízfolyásokba, be|vize|vezető árkokba tisztítatlarrszenn1vizet.
trágyalevet1evezetni,partjait hulladéklerakásávalbeszennyeznitilos !

11.$
(1) A járdáról letakarítottjeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhel1'ezni.hogy se a
gyalogos' se a gépjárműforgalmat ne akadályozza'
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
- a gyalogoskozlekedésiútvonalon,
- az utkereszteződésben,
- az úttorkolatban,
- a kapubejárat e1'é,
annak szélességében,
- a tömegközlekedésreszolgáló jármri rnegállóhelyénél,
a jármű megállóhelye ésa járda között,
* aközúzemi, szolgáltatási,felszerelésitárgyonésarrnakkozérdekűlétesítményein.
(3) Ajárdáról a havat,ha szükséges,napontatöbbször is hóesésután azonnalel keli takarítani.
A tetepiilésiszilárd hulladék kezelése,a köztisztasági szolgáltatás

12.$
(l)

Csopak Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) kÖtelezoen ellátandó
közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál és gazdálkodó szervezeteknél keletkezó
települési szilard hulladék rendszeres gyújtésére, szá|Iításáta és ártalmatlanítására
közszolgáltatást szerr'ezéstart fenn.
(elhelyezésére),
hulladékkezelési

13.$
( i ) Csopak közsóg belterületén található ingatlanok tulajdonosainak, használóinak, gazdasági
folytató egységeinek.szolgáItatástvégzőknek' valamint a beépítettkülterületi
tevékenységet
ingatlanok tulajdonosainak a hulladék rendszeres elszállításának igénybevételekötelező az
közszol gáitatásáltal.
intézményes
(2) Háztartási hulladéknak minősül' a lakásban és a lakás céLjátahaszná|t egyéb helyiségekben,
továbbá a lakók közos basznáIatáraszolgáló helyiségekben(területeken)a rerrdeltetésszerű
haszná|atsorán keletkezett huiladék,seprésihulladék,salak, hamu' korom, törött- l.agy hibás
1
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kiürjtett és kellően
ecjén.y,eszköz, abiaküveg, papír, Iol1gy, kony1rai hu]iadélc,|a]onb,
t.wabbía kisipari tevókenységgyakor1ásábóls,zátmazó
n"uén1.védo,,.,.gongyo1eg,
-*g'''"*i.
edényűrtartalmát.
lruliadék.ha nem haladia meg a szá11it'ő
az áIlatthulla. a jeg. hó. sár.
{'.1)i.iem rninos|il házÍartásihulladéknak:az emberi és ál1ati tirülék'
-cágya,a túz-és robbanásveszélyes.,mérgező., fertőző anyag' u .n19yo9bméretúhasználati
gépjárművekés a veszéiyes
tárgyak (bútorok, háztartási kisgépei<),toiauua a kiselejtezett
hulladéknakmi nősítettanyagok.
a hulladékgÉjtő edényekbe'
(4) A háztartétsihulladéknak nem minősülo hulladékot tilos
ésazok mellé. akár zsákban, akár halmozva. elhelyezni.
konténerekbe
a Királyszentistváni
szállítotthulladékés egyébffiYag, törmelék ellrelyezése
{5} Hzintézményesen
úton 1évő
(aszófői
balatonfiiredi
R.egionális Hulladékkezelő Központ p"úuum.*eig a
(aszófoi úton lévo szeméttelepen)és
szeméttelepen),a ptőba;jzem során a balatonfüredi
azt követően a Királyszentistváni
Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Kozprrntban,
hulladékkal kapcsolatos
Regionáiis Hulladékkezelő Központban történik. A folyékony
az irányadók.
feladatokraa 2000. éviXLil. Törvény 14.$ (1) (2) előírásai
14.$
a PRoBIo ZRT. végz| A
(1) Az irrtézményeshulladékszál]itast Csopak község területén
onkormányzat és a szolgáltató cég
szolgáltatás ellátásara vonatkozó részletesszabályokat az
közötti szerződésrogzítt.
váItozásárő| a szolgáltató
(2)A héilartási irulladék elszállításanak napjaról, annak esetleges
előzetesenírásbankötelestájékoztatniatulajdonost.
Csopak község egészterületérekiterjeszti.
(3}hzönkormányzat azintézményeshulladékizáI\ítétst
gyujtő gépkoc sikkal j árhatók.
azokbanaz utcákban, melyek a hulladék-irasználxbavételi
engedélyénekkiadási feltétele' a
épült |a1sházak, nyaralók
Újil;;
huiladékszállításiszerzódéselőzetesmegkötése.
(4)LZ intézményes hul l adékszáI|ítási génybevéte1e:
át,
- az éitandőtakásokésál1andóje1leggálműködő kozületi szen'ek Észéteegészéven
mtiködo
- az idényjelleggelitt tartózkodó n}araló flrlajdonosok(használók) és idényiel1eggel
azév 7 hónapjában(április 1-jétőloktóber 31.ig) kötelező.
kozületi szervekrészére
.
elszállítá,át - u közületekre is kiterjedően a balatonfüredi
(5) A településihulladékintézményes
bekapcsoltterületekenheti
PR.oBIo ZRT. (8230 Balatonfiired'Fürdo u. 20.) végzl,a szá\Iításba
időpontokban' de itt is iegalább
egy alkaiommal, a köáerületekről külön megállapodásszerinti
szerint.
heti egy alkalommal, a vele kötött egyedi szolgáltatási szerződés
valamint ár1almat|anitásáértaz
(6) A települési hulladék rendszeres!y.'3,e'ee't, elszá|litttsáért,
a 1akó- és üdülóegységek után kéttényezős
ingatlan tulajdonosa' haszná1ója,[ele1ője
zőskozszolgáltatási díj alapdíjból (rendelkezésre
közszo1gáltatási díjatkoteles f,rzetni'A kétténye
a következő díjfizetési
állási díj) és ürítésidíjból tevődik ossze. A díjat a Képviselő-testület
szerint - a szerződött mennyiség,
időszakra, de legalább egy évre- e rendelet 2. szém,6me11ék1ete
az ürítésidij és azürítésekszáma alapján állapítjameg.
tulajdoni hányaduk, illetőleg
(7.) Közös fulajdon esetén a díj fizeiéséértá iulajdonos társak
}rasználatuk aftr;ryában fel elő sek.
ésa
kötelezetteketa fizetendő hulladékszállításidíj összegéről
(8) A hulladékszállíiásidíj fizetésére
értesíteniminden évmárcius 3O-ig.
fizetésmódjáról' a szá||ításinapokróla szo|gáltatónakki keil
tulajdonosainak, használóinak
(9) A hulladéktárolók és kukaedJnyekbeszetiéséróI az ingatlanok
megbízásaalapjánésköltségénaPRoBIoZRT.gondoskodhat.
havi egy alkalommal torténő
A hulladékszállító edények karbantartásáról, legalább
a tulajdonos (használó)köteles gondoskodni.
íer1őtlenítéséről
A hulladélctárolóedényeketmás célrahasználni tiios.
,

kír'űlhelyezve.
l.2{,'12010'(Xtt' l6') onkormányzatirerrdelettelhatályon

lrulladéktárolót
egységes
kötelesek rrregfelelöclarabszárnir
fi'.',u jogi személyek(intézmények)
hogy azzal
u.,'.'.'ni :''..1"1'-*|
(konténerlvag-v110 l-es kukaedénytj
:]i.-::l,:L]::*'

leg.venek.
könnyenüríthetők
c1e
rontsák,
;;;ffid".,'J?"*r"il*ug u t.o,*y,,"i",ne
az ingatlan bejárata előttl

jármű szernélyzetea hulladékot elszáliitá.ku'
(i1J A hu1ladéktáro1ó
való átvételenen lehetséges,az tngatlan
kozútorrveszi áú.Amennyiben a hulladék koztrton
és hozzáférbetőhelyre köteles kihelyezni^
tulajdonosa (hasznáiója) könnyen Áegközelíthető
A hu1ladékszállító
elhelyezni a hr-rlladéktárolót.
eset1egnyitott kapun belül. a kapu közelében
hulladékotaz esetbenis köteles elszállítani.
jármű-szemé1yzetáa
abbarrcsak annYi
(kuka) edényekbena hulladékotnem szabad felhalmozni,
{12) Ahulladékszállító
legyen.
jó1
huliadékhelyezhetőel, hogy a fedélmég ráillesztheto
ésa hulladékkiürítéseutáni
kihelyezéséiől
(13) A hulladékg}ujtőtartályok közterületre-tórténo
gondoskodni.Közos hulladékgyűjto
ő| azingatlanfulajdono,u1i,u,,nalója)köteles
eltávolításar
tulajdonosára(használójara)
edényesetébena koielezettséga 1akóirrgatlanvalamennyi
egyetemlegesenvonatkozik.
1...1r^lll'.-''Jii+Á1.oáni\ rnn1fe\7á1 ég',
a hulladékgyujtobeégő g1.ufaszáI,égo
(14) Tilos a hulladékg1ujtőedényektartalmának válogatása,
egyéb,gyulladástelőidézőanyagokbedobása'e1helyezése.
ttize-s.hámu,
cigarettavég,
ahulladékotfallal, vagy más
szállításbuu" n"* tupcsolt ingatlanokÁaszná\ői
(15) Az intézményes
egy
kötelesek gyűjteni és azt legalább havi
módon korülhatárolt, fedéllel ellátott helyen
alkalommal elszállítani,iiletőleg elszállíttatní.
szolgáló
aháztartási hrrlladékgyirjtésére
(16) A háztattásíhulladéknaknetn minősüiő hulladékot

edényekberakni tilos.
tárolható, annak elszállításar.ól,vagy ártalmatlanításáról
{17) A rothadó, vagy bűzös hulladéknem
haladéktalanulgondoskodnikell.
kell,
árta|maIlanítani
fu1almas,vagy mérgező anyagokattartalmaz,
(18) Ha a hulladék egészségre
olyan hulladék mely veszélyeshuliadéknak
vagy ártalmatlanítóhelyre kell szálíít*i. tr,lina.n
aiapján gyújtheto,tárolható, szállíthatóvagy
minősül csak a kömyezetvédelmit,uto,agengedélye
ártalmatlanítható.
szetyez, az ennek idopontjábankihelyezett
(t9) A PRoBIo Zrt, éventeegyaikalommai lomtalanítást
- kivéveépítési.
bútort,aháztatásban nem használt eszközoket
hulladékot,lomot, fanyesedéket,
bontási anyagmaradékát elszáliítja
kéthéttelmeghirdeti.
a PolgármesteriFiivatal annak időpontja előtt legalább
(20) A lomta1anítást
gondoskodni.
-szerinttulajdonosaköteles
(21) E'zenidopontután a liulladékelszállításáro1az in[atlan
elszáilításáról az tngatlan
a hul1a<1ék
(22) Amennyiben a 2I. pontban *.gr,á'J'o'ottak
az onkormányzat Falugondnoksága azt
tulajdonosa, használója nem goidoskodik, akkor
ésveszélyére.
elsállítja a kötelezett koltségére
Fiildvédelem

1s.$
fol1'tathatók,ott csak olyan anyagok
(1) A föld felszínénvaw a földben olyan tevékenységek
mino'elet és folyamatait, a kömyezeti elemeket
helyezhetok el, amelYek a flold mennyiségét,
nem Szennyezik,karosítják.
külterületi tervében
teri'iletét a község általános, részletes, és
{2) A község közigazgatást
me ghatát ozott célralehet használni.
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2. számri nrelléklct

&Wíztartási hulladék rendszeresgyűjtésére
éselszáI|ítására.,
ártalmatlanításárayonatkozó
SzervezettközszoIgáltatás igénybevétele
során alkalmazható díj
maximáIt mértéke

t"

.Allandr5lakás cé|járaszolgáló ingatlan esetében( r.1 - XII.3t-ig tartó időszakban)

Mennyiség
(liter)

Ft/alkalom

Szállítások száma

50-60
80
i 10-120

378
432

52

220-240
1100

19.656.22.464.28.288.34.008.45.148,-

52
52

544

r60

Eves díj (Ft)

654

)l

874

52

3.248

Szerződésszerint

Szerződésszednt

A díiak az Afá-t nem taftalmazzák

7'"

N-varalócéljáraszolgáló ingatlan esetében( Iv.1.x.3l-ig tartó időszakban)
ves díj (Ft)

Mennyiség

Ft/alkalom

Szállítások száma

s0-60

3t8
432

30

30

1i "340.-

)++
654

30
30

16.320,19.624.-

ől+

JV

3.248

Szerződésszerint

80
I1 0 - 1 2 0

r60

220-244
11 0 0

A díjak az Afá-t nem tartalnrazzák

,}')'612'010.
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Szerződésszerint

